GRIGRI +
KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG
A GRIGRI + a Petzl félautomata biztosítóeszközök családjának
újdonsült tagja. Legyen szó szikláról vagy mászófalról,
használatával a biztosítás nem csupán biztonságosabb, de
kényelmesebb is. Fedezze fel a GRIGRI + sokoldalúságát az
alábbi technikai jótanácsaink segítségével.
Sziklamászás

BIZTOSÍTÁS MÁSZÓFALON ÉS SZIKLÁN

A GRIGRI + használatával a biztosítás még kényelmesebb, mind mászófalon, mind a sziklán.

Alapmozdulatok:

1.
2.
3.
4.
5.

Figyeljen a társára!
A szabad kötélszálat mindig szilárdan kézben kell tartani!
A kötél végén legyen csomó!
A kötél kiadása
A kötél behúzása

A kötél gyors kiadása:

1. A kötelet legalább három ujjal fogja.
2. Támassza meg mutatóujjával a GRIGRI-t.
3. A hüvelykujjával nyomja le a szorítónyelvet. A kötél így gyorsan kiadható.

A SZABAD KÖTÉLSZÁLAT MINDIG SZILÁRDAN KÉZBEN KELL TARTANI!

A BIZTOSÍTÁS MÓDJÁNAK KIVÁLASZTÁSA:
FELSŐBIZTOSÍTÁS

A kiválasztógomb használata
A GRIGRI + speciális felsőbiztosító üzemmódja megkönnyíti a kötél behúzását és kényelmesebbé teszi a
felsőbiztosítást.

1. Mászás felsőbiztosítással
2. Elölmászás
3. A gomb lezárása

Mikor használjuk a felsőbiztosító üzemmódot?
A felsőbiztosító üzemmód megkönnyíti a kötél behúzását és kényelmesebbé teszi a biztosítást.

Ezen üzemmód használata a következő szituációkban ajánlatos:
•
•
•

Felsőbiztosítás oktatása gyermekek vagy kezdők mászótanfolyamain mászóiskolákban
Felmászás a kötélen a GRIGRI + eszközzel.
Másodmászó biztosítása több kötélhosszas utakban.

AZ ANTI-PÁNIK-FUNKCIÓ HASZNÁLATA GYAKORLÁS
SORÁN

A GRIGRI + anti-pánik funkciója különösen alkalmas az ereszkedés kontrollálásának megtanulására.

Működési elv
Ha a biztosító személy túlságosan meghúzza a kart, működésbe lép az anti-pánik funkció, és az
ereszkedés megáll. Az eresztés folytatásához a biztosító személy elengedi a kart, majd a szokott módon
folytatja az eresztést.

1. Ereszkedés
2. Az anti-pánik funkció működésbe hozása
3. Az eresztés újrakezdése

Használat kivételes esetekben

Bizonyos esetekben, pl. a talajra érve, elhúzásnál vagy kis testsúlyú mászó esetében az anti-pánik funkció
váratlanul is működésbe léphet. Az anti-pánik-funkció feloldásához és az ereszkedés befejezéséhez
teljesen hátrahúzhatja a kart. Az anti-pánik-funkció ilyen alkalmazását csak kivételes esetben ajánljuk.
SOHA NE ENGEDJE EL A SZABADON LÓGÓ KÖTÉLSZÁLAT!

BIZTOSÍTÁS A LEGKISEBB ÁTMÉRŐJŰ
EGÉSZKÖTELEKKEL

A GRIGRI + kompatibilis a jelenleg kapható legvékonyabb egészkötelekkel is. Használata 8,9 mm - 10,5
mm átmérőjű kötelekkel optimális.

A GRIGRI + és a használt kötél kompatibilitása nem csak a kötélátmérő függvénye. A kötél szövése, új
kötelek köpenyének impregnálása, a nedvesség, az elhasználódás mértéke és a jég szintén jelentősen
befolyásolják a GRIGRI + viselkedését ereszkedésnél és biztosításnál.
Valahányszor nem a szokásos kötéllel mászik, legyen óvatos és szánjon időt a kötél és a GRIGRI +
együttes működéséek kitapasztalására ereszkedésnél és biztosításnál.

